Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 3/2011

Ročník I

23. června 2011

Vážení spoluobčané,
máme pro Vás přichystané další informace ve třetím vydání zpravodaje o dění v našich obcích.
Všechny problémy se zde nepodaří nastínit, natož vyřešit. Přesto bychom Vám rádi předložili přehled
událostí, které se okolo nás prostě dějí. Zanedlouho přijde doba prázdnin a dovolených. Přejeme Vám
pohodové léto, ať jej budete trávit kdekoliv. Hodně sluníčka a ve zdraví se těšíme na příští setkání.
Usnesení č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 22. 04. 2011
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

◦ program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
◦ úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění schvaluje, že na
samovýrobu pro občany Horního Dvořiště půjde 300
prm s tím, že na osobu (rodinu) max. 30 prm v ceně
40 Kč/prm za jehličnaté stromy a 50 Kč/prm za
listnaté stromy
◦ občané Horního Dvořiště, v případě zájmu mohou
zažádat na obci o dřevo se slevou na novostavbu
(střechu) či rekonstrukci střechy
◦ smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s. na uložení
NN kabelů v pozemcích parc. č. 2611/10 a 2491/2
v k.ú. Horní Dvořišti
◦ zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene chůze a
jízdy přes stávající parc. č. 2433/2 ve prospěch
vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 146 na st.
parc. č. 170 vše v k.ú. Horní Dvořiště z důvodu
bezpečnosti a nerealizovatelnosti sjezdu dle platných
zákonů
◦ 30% spoluúčast na žádost o grant na živou kulturu a

◦
◦
◦
◦
◦
◦

30% spoluúčast na žádost o grant na podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČ kraje
zřízení nového pracovního místa údržbáře obce,
lesního dělníka
rozpočtovou změnu č. 2/2011
nápravná opatření vyplývající z přezkumu
hospodaření provedeného KÚJČK
směrnici k používání sociálního fondu 1/2011
z 25. 2. 2011, která nabývá účinnosti dne 1.1.2011
sazbu 500,- Kč za výjezd JSDHO k soukromým
účelům (preventivní pročištění kanalizace,
odčerpání studny, umytí bagru apod.)
informaci k možnosti zřízení dětského hřiště a její
nové projednání při schvalování rozpočtu na příští
rok 2012

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
◦ hospodaření v obecních lesích za rok 2010 a plán
těžby na rok 2011, tak jak ho předložil a přednesl
OLH Žufa Pavel
◦ informace o podaných žádostech o dotace, granty
◦ informace o možnosti zřízení dětského hřiště
◦ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010
◦ směrnici o přenechání obecního bytu do nájmu č.
7/2011 ze dne 25. 2. 2011, která nabývá platnosti a
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účinnosti dne 01.03.2011
◦ informaci o výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze
a souhlas s půjčením obecního praporu na dobu
výstavy
◦ informaci o potřebě pořídit letní pneu na služební
OA
◦ informace o konání kulturních akcí v obci
◦ informaci o programu příštího zastupitelstva obce

získala 30 000,- Kč a 13335,- Kč musí dát ze
svého = /získáno od sponzorů/.
4) Dotace z Fondu malých projektů Jižní
Čechy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko v rámci
programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007-2013“ na akci
„Obnova křížové cesty v Horním Dvořišti“ ve
výši 20 934,00 € (1€ = 24,- Kč – 502416,- Kč)
s 15% spoluúčastí 3141,00 € (1€ = 24,- Kč – 75
384,- Kč) – získání dotace v plné výši.

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické
energie

◦ pozvat na zasedání obecního zastupitelstva firmu
PRVOK, s. r. o. (v jarních měsících 2011)
◦ zajistit označení služebního auta znakem a názvem
obce
◦ zažádat o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání
◦ zjistit kolik by stálo uložení kabele VO do země
v Lázeňské ulici současně při výkopových pracích
firmy EON a.s. a v případě, že to bude 15000,- Kč,
tak nechat tento kabel položit
◦ požádat z Programu obnovy venkova 2012 o peníze
na akci výměna oken na obecním domě č.p. 34
v Horním Dvořišti a následně navýšit nájem

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací, bude přerušena dodávka elektrické
energie
Dne 29.06.2011
od 8:00 do 15:30
Dotčené domy a parcely:
Horní Dvořiště 57/2, 95, 16, 19, 91, 140, 1636,
1964, 2055, 17, 98 a 116.

Pošta
Změna otevírací doby od 1.6.2011
Provozní doba

4. Zastupitelstvo obce zamítá:
◦

den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

financování jakýchkoliv nezbytných stavebních
úprav spojených se zřízením soukromého sjezdu
k domu č.p.146 v Horním Dvořišti.

Obec byla úspěšná ve všech žádostech o dotace
Mnozí z nás nejsme spokojeni se stavem v naší obci a
rádi bychom prosadili změny k lepšímu. Možnosti jsou
ale velmi omezené. Prioritou je udržení vyrovnaného
rozpočtu, jehož příjmy sotva pokrývají provozní
náklady. Na investice tak již nezbývají finanční
prostředky. Šancí pro realizaci těchto akcí je využití
dotačních programů z českých veřejných rozpočtů a
především z operačních programů fondů Evropské unie.

2) Grantový program Jihočeského kraje na podporu
JSDHO – Dovybavení JSDHO Horní Dvořiště a
oprava podlah v zázemí hasičské zbrojnice – 30%
spoluúčast obce – žádost o 215 780,- Kč – obec
získala 60 000,- Kč a 18000,- Kč musí dát ze
svého.
3) Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé
kultury – Rožmberský Dětský den – 30%
spoluúčast obce – žádost o 54 000,- Kč – obec

Odpoledne
13:00-15:00
zavřeno
13:30-17:00
13:00-14:00
13:00-14:00

Jednota
Provozní doba během červencových svátků:
5.7.2011 otevřeno od 7:00 do 10:00
6.7.2011 zavřeno
Závodní kuchyně Horní Dvořiště bude po celou
dobu prázdnin mimo provoz

Podařilo se získat tyto dotace:
1) Program obnovy venkova Jihočeského kraje –
Oprava a vybavení zasedací místnosti – 50%
spoluúčast obce – žádost o 100 000,- Kč – obec
získala 100 000,- Kč a 100 000,- Kč musí dát ze
svého.

dopoledne
8:00-10:30
9:00-11:30
zavřeno
8:00-10:30
8:00-10:30

Mateřská škola v Českém Heršláku bude po celou
dobu prázdnin uzavřena

Letn i ce
V lidovém prostředí je období letnic spojeno
s oslavami panenské čistoty, mládenecké síly a
dovednosti, s očistou studánek, průvody královniček,
na jihu Moravy jízdami králů. Letnice přinášejí
bohatství květů, a tak se jimi zdobí lidé, příbytky,
studánky, oltáře. Letnicové obřady čištění studní a
pramenů mají prastarý, zřejmě ještě keltský původ.
Zkontroloval se pramen, není-li zanesen, očistil se a
studánka se ozdobila květinami. Tak tomu bylo i
v sobotu 11.června 2011 v Horním Dvořišti.
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Patnáct dospělých a tři děti se po obědě sešli u kašny na
návsi a přesunuli se do Černého lesa. Zde u
vyhlídnutého pramene pročistili přítok i odtok studánky.
Studánka musela být vytvořena nová, ale i s tímto
úkolem si naši chlapi poradili.
Po skončení tvrdé práce jsme studánce položili květiny
na stříšku a s přáním, aby měla vždy dostatek vody a
hlavně, aby měla čistou vodu jsme přečetli všichni
básničku:

který byl připevněn na kamenných stříškách všech
zastavení. Pro výrobu kamenných kopií je však třeba
nalézt ještě zbývající části k nalezenému fragmentu,
či celého kříže. Pokud by si některý pamětník
vzpomenul, kde by bylo možné alespoň jeden z křížů
nalézt, byla by to, pro obnovu, velmi dobrá pomoc.
Na konci křížové cesty byl vysekán palouček okolo
hlavní kapličky, která stojí na vrcholu Kalvárie a celá
akce byla zakončena opékáním špekáčků.
Vzhledem k tomu, že Obec získala dotaci na obnovu
křížové cesty, je zřejmé, že tato akce nebude
ojedinělá. Všem účastníkům děkujeme.

Nejedna studánka malá,
se o pramínek bála.
Aby nezapadl do kalu,
do bahna a do kamení,

zastavení č.VI

tak jako člověk do soužení.

Návrat Petra Voka – Den dětí

Vždyť každá studánka v lese
na hladině nebe nese.
A kdyby jí nebylo,
o zem by se rozbilo.

Po čtyřech stech letech se navrátila do naší obce vláda
Rožmberků. Dne 4.6.2011 ve tři hodiny odpoledne
přijíždí od kostela sv. Archanděla Michaela Jeho
výsost Petr Vok s chotí v kočáře taženém statnými oři.

Po poctivé práci následovala odměna, opekli jsme si
špekáčky a rozešli se k domovům.
K Letnicím a svátkům svatodušním patří i kácení máje,
a tak se večer skoro všichni účastníci letnic sešli u
Nosků a májka byla poražena. Nestranným losováním ji
získala rodina Krištofova.
Takže bylo fajn a za rok určitě zase!
Volné sdružení Dvořišťan

První akce na obnovu křížové cesty
Dne 14.5.2011 se uskutečnila první akce související
s obnovou hornodvořišťské křížové cesty. Bylo
naplánováno základní očištění jednotlivých zastavení,
aby byly obnaženy základy a dalo se posoudit, v jakém
jsou stavu. Účast byla hojná a všichni účastníci byli
připraveni pořádně „máknout“. Brigádníci se pořádně
zapotili, ale výsledek stojí za to. Podařilo se očistit
základy u všech stojících zastavení. U zastavení, která
byla povalena, bylo nutno alespoň vytrhat křoviny.
Jednalo se o zastavení č.V., IX. a X. U zastavení č.X.
byl nalezen fragment původního kamenného kříže,

Za ním šlechta a početná družina poddaných
v průvodu.
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Procesí objíždí náves za hlasitého zvuku bubnu Vokova
ceremoniáře. Po slavnostním přivítání udělil Petr Vok
rychtáři právo zahájit oslavu dne drobotiny a nejmladší
chasy.

Odměnou pro našeho pečlivého a oddaného rychtáře
byl divoký cikánský tanec v provedení vybraných
Rychtářových děv. Hodokvas a celý den naší
drobotiny byl ukončen v pozdních nočních hodinách.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORUM, KTEŘÍ
SE PODÍLELI JAK FINANČNĚ TAK
MATERIÁLNĚ NA PROBÍHAJÍCÍ AKCI
„ROŽMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN“

Poté se naše drobotina postupně setkala s Vilémem z
Rožmberka a jeho chotí, jakož i se známým rybníkářem
Jakubem Krčínem při lovení ryb z jeho rybníků. Avšak
nesmíme zapomenout na alchymisty, kořenářky,
květinářky spolu s hrnčíři, sokolníky, včetně mistrů
katů. Jako mýtická bytost se zjevila Bílá paní Perchta z
Rožmberka, která připomněla se svojí chůvou, že i
výchova nejmenší drobotiny byla za starých časů velmi
důležitá. Všichni poddaní, kteří se živili rukodělnou
prací, tím myslíme švadleny, tkadleny, písaře, jakožto i
lovčí divoké zvěře, museli platit dvořišťskými zlaťáky,
které razil náš místní razič mincí. O zábavný rej se
postarali kejklíři. Před neposlušným zlodějem a
žebrákem chránili panstvo, ale i majetné poddané,
čestní a udatní zbrojnoši. Celý odpolední rej sledoval
pan Petr Vok s chotí Kateřinou z Ludanic svým bystrým
zrakem vladaře. Drobotina, jež splnila všechny leckdy
nelehké úkoly zadané panstvem, si za zlaťáky takto
získané, nakoupila u našich trhovkyň různé drobnosti k
svému potěšení. A když naše malé i velké přepadla
žízeň nebo hlad, postarali se o ně naši zdatní
krčmáři.

Jihočeský kraj
Zonek Jan
Korch Josef
TJ Sokol Horní Dvořiště
Píchová Libuše
Český zahrádkářský svaz
AGRO-MAMBAK s.r.o.
Ing. Frk Radek
GEHA Elektromontáže
Myslivecké sdružení Černý Les
Technické služby Kaplice spol. s.r.o.
Čevak České Budějovice
Kemény Zdeněk
Hosté Nádražní restaurace
PB STAV s.r.o. Baláž Josef
JZM Kaplice (Ježek Vlastimil)
ČASPOL KOVO (Čajan Martin)
SDH Horní Dvořiště
Houdek Petr
České dráhy PO České Budějovice
Fesl Vladimír
Lendacký Michal
Krejčí Milan
Hosté prodejny Jednoty Horní Dvořiště
Jednota DS v Kaplici
FLOP Velešín

Po ukončení náročného klání drobotiny zahrála panstvu
i poddaným sličná panna a následně zahráli a zazpívali
"Bratři z Růžku" několik písní. Pak začal veselý taneční
rej jak pro drobotinu, tak i pro jejich starostlivé rodiče.

Celková suma příspěvků činila 25648,-Kč
Dále byly poskytnuty věcné dary:
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100 porcí grilovaného masa, hračky, drobné dárky,
cukrovinky, ovoce v hodnotě 1000,- Kč a sud Budvar
12° pro poddané.
Zásluhu na mistrně provedených kostýmech pro
hlavní postavy má dvorní švadlenka Monika se svými
tovaryši. Úkolu se zhostili zodpovědně a velmi
profesionálně. Do dobového stylu upravili darované
nenošené šatstvo a jiné kousky ze „sekáče“ tak, že se
postavy jevily neskutečně skutečně.
Dále poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se
na této akci podíleli a Obci Horní Dvořiště

Vítání občánků
Dne 1.6.2011 se uskutečnilo slavnostní uvítání
nově narozených občánků v obřadní místnosti
Obecního úřadu. Po krátkém kulturním vystoupení
v podání dětí ZŠ TGM, které svojí recitací básniček
dokreslily slavnostní atmosféru, pan starosta přivítal
rodiče a jejich děti. Za celou obec jim popřál hodně
zdraví, lásky a radosti. Po projevu se rodiče podepsali
do pamětní knihy a pak jim byly předány dárky –
dostali od obce na účet 1000,- Kč + drobné dárky (hrací
plyšák, keramický talíř s hrnkem, pamětní list) a
maminky kytičku.
Přivítaní občánci:
Pečenka Jaroslav
Tymková Laura
Sivoková Michaela

besídky pro tatínky (24.6.) a blížícím se
vysvědčením.
A co nás před koncem školního roku ještě
čeká? V úterý 28.6. podnikne škola i školka výlet
do Vyššího Brodu. Podíváme se společně do
klášterního kostela a na Maria Rast. Večer téhož
dne (28.6.) se uskuteční školáky tolik oblíbené
Spaní ve škole. Sraz před školou v 19hod. Ve
středu pak budeme ve škole uklízet třídy a ve
čtvrtek 30.6. rozdáme školákům vysvědčení.
Protože nás tímto dnem opouštějí tři páťáci:
Jakub Pečenka, Jan Roboch a Karel Pícha, čeká
je ještě ve čtvrtek ve 14 hod. na Obecním úřadě
Slavnostní rozloučení. Za všechny žáky a
zaměstnance školy jim přejeme hodně úspěchů
na druhém stupni v Kaplici.
Vzhledem k tomu, že obecní kuchyně bude
v červenci a srpnu mimo provoz, bude také
mateřská škola po tuto dobu uzavřena.
Krásné léto vám přeje Leona Vejsová za ZŠ a MŠ
Společenská kronika
Významná životní výročí
květen:

13.5.2011
28.1.2011
6.12.2010

Kašková Emilie 88 let
Blahopřejeme k jubileu a do dalších let přejeme
pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Nově narození občánci 2011
Bendová Lucie
Pečenka Jaroslav

Zprávy ze školy
Školní rok je pomalu u konce, a tak začínáme
vzpomínat, co jsme všechno v poslední době zažili.
V dubnu jsme navštívili ZOO a Alšovu jihočeskou
galerii v Hluboké nad Vltavou – výstavu Když je
tma, kde bylo vystavené taky naše společné dílo.
Ve škole jsme připravili vystoupení pro naše
seniory a užili jsme si cestu za čarodějným ohněm
a pálení čarodějnice. V květnu vyrazily děti ze
školky na výlet do Českých Budějovic a školáci do
Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka a do největší
české ZOO. A opět ve škole jsme oslavili
s maminkami Den matek. Na začátku června jsme
prožili v Horním Dvořišti Dětský den z doby
Rožmberků a v současné době žijeme přípravou

5.5.2011
13.5.2011

foto Jarouška z rodiného alba
Blahopřejeme rodičům k narození miminka. Přejeme
krásné chvíle při výchově a hodně šťastných dětských
úsměvů na tváři.
Motto : Dítě je knihou, kterou bůh dal rodičům, aby z ní četli
a aby do ní psali.
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SPORT
Ukončení sezóny fotbalové přípravky

Poděkování jak dětem, rodičům, kteří nám pomáhali,
hráčům i celému realizačnímu týmu a v neposlední
řadě starostovi Zdeňku Keménymu.
Píchová Hanka

Dne 11.6. jsme si naposledy zahráli v Křemži, kde
proběhlo celkové vyhlášení dlouhodobého turnaje.
Musím říci, že jsme měli na to, umístit se jako první,
ale nedisciplinovanost některých našich hráčů a nechuť´
vyhrávat, se podepsala na tom, že jsme se nakonec
umístili na místě druhém. Na vítěznou Křemži v součtu
všech nasbíraných bodů nám jich deset scházelo. Třetí
se umístili hráči z Větřní. Vyhlášení v Křemži bylo
úžasné a věřím, že se našim malým fotbalistům moc
líbilo. Vždyť´ co může být pro tak malého fotbalistu
krásnějším pocitem než dostat na krk medaili?
Českomoravský fotbalový svaz nezapomněl na
vyhlášení v kategoriích nejlepší střelec turnaje a
nejlepší hráč svého týmů. Po rekapitulaci sezóny bylo
navrženo, že obě dvě ocenění získá zcela zaslouženě
Kája Pícha. Za celou sezónu nastřílel 40 gólů!!!
z celkových 64 - to myslím mluví za vše. Je to nádherná
vizitka toho, že když se hraje naplno a hráč hraje i
srdíčkem, pak se nemožné stane skutečností.

Pozvánka na VI. ročník fotbalového turnaje
v Horním Dvořišti

Bohužel osud malých fotbalistů visí na vlásku a
důvodem je to, že ne všem záleží dostatečně na dětech,
ale upřednostňují především sami sebe.

Ukončení sezóny fotbalisté - muži
Muži ukončili sezónu další výhrou tentokráte
v Rožmberku nad Vltavou. Jejich neporazitelnost v celé
jarní sezóně narušila pouze prohra s prvním a druhým
týmem v tabulce. Naši hráči skončili na celkovém 4.
místě. V jarní sezóně uhráli z možných 30 bodů 24.
Když se zamyslíme nad tím, že na podzim nasbírali jen
10 bodů, jde o nadstandartní výkon. Jaro se povedlo
skoro na 100%. Pochvalu si zaslouží celý tým včetně
trenéra K. Píchy a kapitána V. Měchury, kteří společně
stmelili kluky v jednoho hráče a společně tak dokázali
postupovat tabulkou vzhůru. A s takovýmto kádrem, by
se Horní Dvořiště nemuselo bát postoupit do Okresního
přeboru, kde bychom byli s předváděnými výkony jistě
rovnocenným soupeřem.

V sobotu dne 25.6.2011 se bude konat již
tradiční celodenní fotbalový turnaj „ O putovní pohár
starosty obce Horní Dvořiště – VI. ročník “, který
pořádá ve spolupráci s Obcí Horní Dvořiště fotbalový
klub Sokol Horní Dvořiště.
Tohoto fotbalového turnaje se zúčastní 4 týmy a to
fotbalisté místního Sokola, vítěz loňského ročníku
Sokol Benešov nad Černou a 2 týmy podnikové
kopané American Change Casinos a.s. Dolní
Dvořiště a Tornádo Rychnov nad Malší.
Začátek turnaje je naplánován v pravé poledne, kdy
bude slavnostní zahájení. Domácí jsou automaticky
zařazeni do 1.semifinále, které začne o čtvrt hodiny
později. 2. semifinále začne ve 13:45 hodin. Po
skončení semifinálových bojů cca. 15:15 hod. je
naplánováno exhibiční utkání 2 x 15 min. místních
dětí s jejich rodiči. V 16:00 hod. začne boj
poražených semifinalistů o 3. místo. Finálový zápas
bude mít výkop v 17:30 hod. V 19:00 hod. proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků, předání putovního
poháru a dalších věcných cen. Vyhlášení, předání cen
a oficiální zakončení turnaje provede starosta obce
Zdeněk Kemény. Následovat bude zábava –
reprodukovaná hudba.
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Pozvánka na turnaj
v malé kopané
Zveme Vás na 8. ročník fotbalového turnaje v malé
kopané, který se koná dne 23. 07. 2011 (sobota) na
travnatém hřišti v Horním Dvořišti.
Týmy budou rozlosovány do dvou skupin (účast 12
týmů – ze skupiny postupují 3 týmy do vyřazovacích
bojů). V základní skupině sehraje každý tým pět zápasů.
První tým ze skupiny postupuje přímo do semifinále.
Druhý a třetí tým ze skupiny hraje čtvrtfinále. Poslední
tři týmy ze základní skupiny končí.
V areálu bude zajištěno občerstvení. K dispozici bude
hygiena, ubytování ve vlastních stanech, parkování v
okolí hřiště.V noci ze soboty na neděli připravena
zábava – reprodukovaná hudba.
Startovné na jeden tým činí 600,- Kč (přihlášky viz.
KONTAKT – do 13.7.2011) nutno zaplatit předem na
účet (č. účtu: 225592895/0300), nebo v hotovosti
organizačnímu pracovníkovi klubu (viz KONTAKT)
Vedoucí jednotlivých týmů předloží soupisku hráčů.
Na turnaj zve všechny příznivce fotbalový oddíl
SOKOL HORNÍ DVOŘIŠTĚ.
KONTAKT:
Případné další informace poskytne Zdeněk Kemény organizační pracovník klubu Sokol Horní Dvořiště,
telefon do zaměstnání: 380 747 912
mobil:
724 448 088,
sokoldvoriste@seznam.cz
e-mail:
web:
www.sokolhornidvoriste.webnode.cz

Pozdrav do školy
Protože školní rok se neodvratně blíží ke
svému konci, děkujeme touto cestou všem učitelkám
za činorodou a úspěšnou práci při výchově našich dětí.
Všem pracovníkům školy a také dětem přejeme: užijte
si blížících se prázdnin do sytosti a podle svých
představ.
Obec Horní Dvořiště

Volejbalový turnaj
Dne 11.6.2011 se v tělocvičně ZŠ konal
volejbalový turnaj amatérů. Sešlo se celkem 5 týmů.
Turnaj proběhl ve velmi pohodové atmosféře, neboť
cílem bylo především strávit příjemné odpoledne.

Všechny týmy šly do “souboje“ naplno. Vítěz však
mohl být pouze jeden.
Tentokrát prvenství vybojovala dvojice Anička
Ďurková a Radek Frk. Druhé místo získali Lenka
Přádová s Markem Tymkem. Třetí byli Regina
Wagnerová s Tomášem Jandou, kteří přijeli z
Kaplice. Pomyslnou bramborovou medaili si
vysloužili Vlaďka Slaninová s Pavlem Ďurkovem
a na pátém místě skončila dvojice dam ve složení
Blanka Nováková a Eva Menzingerová.
Každý tým obdržel malý dárek za účast a
večer se posedělo v místní hospůdce.
Děkuji všem, kteří se turnaje zúčastnili aktivně,
ale i těm, co přišli jen fandit.
Hlavní dík pak patří paní ředitelce ZŠ Mgr. Leoně
Vejsové a panu starostovi Zdeňku Keménymu za
to, že nám umožnili turnaj v tělocvičně uspořádat.

Závěrem
◦ O usnesení č.7 ze zasedání zastupitelstva dne
16.6.2011 přineseme informace v srpnovém
vydání Horňáčku.
◦ Datum konání příštího zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 25.8.2011 v 17:00 hod. Všichni jsou
srdečně zváni.
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Pranostiky na léto
Úspěšný muž je ten, který dokáže
vydělávat víc, než jeho žena utrácet. Úspěšná
žena je ta, která takového muže najde.

◦ /Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se
stele k hladu./
◦ /Co červenec neuvaří - srpen nedopeče./
◦ /Když fouká v srpnu severák, bude dlouho

„Máti, já si Karla vzít nemohu. Představ
si, že on nevěří ani na nebe, ani na peklo.“
„Ale jen si ho klidně vezmi, však ho o tom
přesvědčíme. U tebe bude mít ráj a já se
postarám o to druhé.!

pěkně pak./
S úsměvem jde všechno líp
„Pane doktore, já zřejmě trpím sklerózou,“
stěžuje si pacient v ordinaci. „Jak dlouho?“ ptá
se lékař. …….
„Co jak dlouho?“

Do Zpravodaje můžete přispívat i Vy, naši spoluobčané a čtenáři. Budeme potěšeni Vašimi náměty a
postřehy, které nám zašlete na e-mail obecnizpravodaj@email.cz, nebo příspěvek můžete vhodit do
schránky na Obecním úřadu. Problémy kolem našich vesnic se nemusí probírat jen doma, na ulici nebo
v hospodách. Noviny jsou tady od toho, aby se v nich o věcech důležitých mohli vyjádřit i ti, kdo mají
jiný názor. Na osočující a urážející anonymy nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
392 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
Tel. 380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 4. čísla: 20. 8. 2011
Evidenční číslo MK ČR E 19945
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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